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ΣΡΗΣΖ 22 ΗΟΤΝΗΟΤ 2021 

ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΣΟ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: 

ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΩΡΗΑ 

 

ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΖ 

ΘΔΜΑ Α  

Α1.  

α) σζηό 

β) Λάζνο 

γ) Λάζνο 

δ) Λάζνο 

ε) σζηό 

 

Α2. γ 

Α3.β 

 

  

ΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΖ 

ΘΔΜΑ Β 

Β1. πλεηδεηά ή αζπλείδεηα ην λνηθνθπξηό παίξλεη ηξεηο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ εηζνδήκαηόο ηνπ: (α) πόζν κέξνο ηνπ εηζνδήκαηνο ζα θαηαλαιώζεη, δειαδή ζα 

δαπαλήζεη γηα αγνξά δηάθνξσλ αγαζώλ θαη πόζν ζα απνηακηεύζεη, δειαδή ζα θπιάμεη γηα λα 

δαπαλήζεη ζην κέιινλ, (β) ην κέξνο πνπ ζα θαηαλαισζεί, ζε πνηα πξντόληα θαη ζε πνηεο αλαινγίεο 

ζα δαπαλεζεί, θαη (γ) ην κέξνο ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ ζα απνηακηεπζεί, πόηε ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη 

γηα πνην ζθνπό.  

Οη απνθάζεηο απηέο ηνπ λνηθνθπξηνύ επεξεάδνληαη από πνιινύο παξάγνληεο, όπσο: (α) Σν κέγεζνο 

ηνπ εηζνδήκαηνο, (β) ην κέγεζνο ηνπ λνηθνθπξηνύ θαη ηελ ειηθία ησλ κειώλ ηνπ. Όζν κεγαιύηεξν 

http://www.romvos.edu.gr/


  

ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ: • Κύπροσ 51, ηει. 2109941471, 2109935566 • Γεροσλάνοσ 103, ηει. 2109911067 

ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ: • Νασαρίνοσ 12, ηει. 2109944396,  

ΓΛΤΦΑΓΑ: Λ. Βνπιηαγκέλεο 147 &Πξαμηηέινπο 2, ηει. 2109680008 

email : support@romvos.edu.gr 

είλαη ην λνηθνθπξηό, ηόζν κεγαιύηεξν είλαη θαη ην κέγεζνο ηεο θαηαλάισζεο. Δπίζεο, δηαθνξεηηθά 

πξντόληα αγνξάδεη κηα νηθνγέλεηα κε κηθξά παηδηά απ’ ό,ηη κηα νηθνγέλεηα κε ειηθησκέλα άηνκα. (γ) 

Η γεσγξαθηθή ζέζε όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν. (δ) Σν θνηλσληθό πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δνπλ 

ηα κέιε ηνπ. 

 

Β2. Οη επηρεηξήζεηο είλαη παξαγσγηθέο κνλάδεο κε δηάθνξεο λνκηθέο κνξθέο (αλώλπκε εηαηξεία, 

ΔΠΔ θηι.), κε δηαθνξεηηθό κέγεζνο θαη αληηθείκελν, ζηηο νπνίεο έλα ή πεξηζζόηεξα άηνκα 

παίξλνπλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή. Με ηηο απνθάζεηο απηέο πξνζδηνξίδεηαη: (α) ηη 

πξντόλ ζα παξάγεη ε επηρείξεζε, (β) ζε ηη πνζόηεηα ζα ην παξάγεη, (γ) πνηα κέζνδν παξαγσγήο ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη, δειαδή πνηα ηερλνινγία, (δ) ζε πνην κέξνο ζα εγθαηαζηαζεί ε επηρείξεζε, (ε) ζε 

πνηα ηηκή ζα πνπιάεη ην πξντόλ, θαη δηάθνξα άιια κηθξόηεξεο ζεκαζίαο πξνβιήκαηά ηεο. 

Αληηθεηκεληθόο ζθνπόο ηεο επηρείξεζεο θαη νδεγόο ηεο ζηε ιήςε ησλ δηάθνξσλ απνθάζεσλ είλαη ε 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο, δειαδή ε επίηεπμε ηνπ κεγαιύηεξνπ δπλαηνύ θέξδνπο. 

 

Β3. Σν Κξάηνο είλαη ε ηζρπξόηεξε ζπιινγηθή νληόηεηα θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ επεξεάδεη ζε 

ζεκαληηθό βαζκό ηελ νηθνλνκηθή δσή ηεο ρώξαο θαη ηηο απνθάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

λνηθνθπξηώλ. Παξεκβαίλεη ζηελ νηθνλνκηθή δσή ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηελ επηβνιή θνξνινγίαο θαη 

κε ηελ παξνρή δηάθνξσλ δηεπθνιύλζεσλ. Δπίζεο, παξεκβαίλεη ζηελ νηθνλνκηθή δσή ησλ 

λνηθνθπξηώλ κε ηελ επηβνιή θόξσλ θαη κε ηελ παξνρή επηδνκάησλ, δηάθνξσλ αγαζώλ θηι. 

Παξάιιεια, ην θξάηνο αζθεί δηάθνξεο παξαγσγηθέο ιεηηνπξγίεο γηα “δσξεάλ” παξνρή αγαζώλ 

ζηνπο πνιίηεο, όπσο πξνζηαζία, παηδεία, πεξίζαιςε θηι 

 

 

 

ΟΜΑΓΑ ΣΡΗΣΖ 

ΘΔΜΑ Γ 

Δτος ΑΔΠΣ.Σ. ΓΣ(%) ΑΔΠ.Σ. 

2010 800 100 ; = 800 

2011 ; = 1150 125 920 

2012 1078 ; = 110 980 
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Γ1.  

2010:  

2011:  

2012:  

 

Γ2. Δηνο Βάζεο: 2010, ΓΣ=100 

2010 – 2011: πξαγκαηηθή κεηαβνιή ΑΔΠ.Σ. = 920 – 800 = 120 εθ. ρ.κ.   

2010 – 2011: πξαγκαηηθή πνζνζηηαία κεηαβνιή ΑΔΠ.Σ. =     

 

Γ3.  

i) Αιιαγή έηνπο βάζεο  2011: άξα ΓΣ = 100 

2011: ν ΓΣ2010 είλαη 125, ζα γίλεη ΓΣ2011 100 

2010: ν ΓΣ2010 είλαη 100, ζα γίλεη ΓΣ2011 x; 

 

Άξα γηα ην έηνο 2010: ΓΣ = 80 

 

2011: ν ΓΣ2010 είλαη 125, ζα γίλεη ΓΣ2011 100 

2012: ν ΓΣ2010 είλαη 110, ζα γίλεη ΓΣ2011 y; 

 

Άξα γηα ην έηνο 2012: ΓΣ = 88 

 

 

2010:  

2011:  

2012:  

 

ii)   
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2010 – 2011: πξαγκαηηθή κεηαβνιή ΑΔΠ.Σ.2011 = 1150 – 1000 = 150 εθ. ρ.κ.   

2010 – 2011: πξαγκαηηθή πνζνζηηαία κεηαβνιή ΑΔΠ.Σ.2011 =     

 

Γ4. Έηνο Βάζεο 2010 

i) 2010:   

 o πιεζπζκόο 

 

ii)  πιεζπζκόο 2011 =  

2011 :   

 

ΟΜΑΓΑ ΣΔΣΑΡΣΖ 

ΘΔΜΑ Γ 

L Q AP MP 

0 0 - - 

1 8 8 8 

2 22 11 14 

3 60 20 38 

4 96  ; = 24 36 

5 ; = 120 ; = 24 ; = 24  

6 132 22 ; = 12 

 

Γ1.   

 

ΑΡ5 κέγηζην άξα:  
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Γ2. i) Ο λόκνο ηεο θζίλνπζαο ή κε αλάινγεο απόδνζεο δειώλεη όηη ζηε βξαρπρξόληα πεξίνδν 

παξαγσγήο, δειαδή ζηελ πεξίνδν πνπ ππάξρεη έλαο ηνπιάρηζηνλ ζηαζεξόο παξαγσγηθόο 

ζπληειεζηήο, ππάξρεη έλα ζεκείν κέρξη ην νπνίν ε δηαδνρηθή πξνζζήθε ίζσλ κνλάδσλ ηνπ 

κεηαβιεηνύ ζπληειεζηή δίλεη ζπλερώο κεγαιύηεξεο απμήζεηο ζην ζπλνιηθό πξντόλ. Πέξα από ην 

ζεκείν απηό θάζε δηαδνρηθή ίζε αύμεζε ηνπ κεηαβιεηνύ ζπληειεζηή ζα δίλεη όιν θαη κηθξόηεξεο 

απμήζεηο ζην ζπλνιηθό πξντόλ, δειαδή, ην νξηαθό πξντόλ ηνπ κεηαβιεηνύ ζπληειεζηή αξρηθά 

απμάλεηαη θαη κεηά κεηώλεηαη. 

 

ii) Η ιεηηνπξγία ηνπ λόκνπ ηεο θζίλνπζαο ή κε αλάινγεο απόδνζεο θαίλεηαη ζην ηέηαξην επίπεδν 

απαζρόιεζεο ηνπ κεηαβιεηνύ ζπληειεζηή «εξγαζία» (L=4) γηαηί ηόηε ην νξηαθό πξντόλ αξρίδεη λα 

κεηώλεηαη θαη ηαπηόρξνλα ην ζπλνιηθό πξντόλ αξρίδεη λα απμάλεηαη κε θζίλνληα ξπζκό. 

  

Γ3.  

L Q VC MC ATC 

4 96 VC96   

5 120 VC120 525 700 

 

Δίλαη  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

τόλιο:  
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Σα ζέκαηα είραλ θιηκαθνύκελν βαζκό δπζθνιίαο θαη απαηηνύζαλ αξθεηνύο ππνινγηζκνύο γηα ηελ 

επίιπζή ηνπο θαη έθξπβαλ κηθξέο «παγίδεο». Οη θαιά πξνεηνηκαζκέλνη καζεηέο κπνξνύζαλ λα 

πξνζεγγίζνπλ ην άξηζηα. 

 

 

 

σγγραυή Απαντήσεων 

Εαρμπούνη Έμμσ 

Μσλωνάς Δλεσθέριος 

 

 

 


